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“El futbol i la Damm m'han fet molt feliç”
Gerard Moreno recorda els seus inicis al CF Damm després de guanyar l’Europa League i competir a l’Eurocopa

OPINIÓ

sumari

Una temporada
que no ens
agradaria repetir

04
Entrevista
Gerard Moreno, del benjamí de la
Damm a l'Eurocopa

Carles Domènech i Quintana
Director Executiu CF Damm

A

caba una temporada difícil en tots els aspectes.
Aquesta temporada, més
enllà del bon paper que
han fet els nostres equips, sempre la
recordarem com la de la tornada a
la competició i la incertesa diària. El
curs anterior va ser interromput de
cop amb el neguit afegit de la vulnerabilitat de les vides humanes. Ha
costat molt, però, a poc a poc, sembla
que amb l’ajut de la ciència, els sanitaris i la població en general estem
guanyant el partit.
Hem patit restriccions, controls
i incomoditats, però el més positiu
és que la majoria de la gent estem
tornant lentament a la normalitat.
El futbol, tot i ser molt important
per a nosaltres, no ho és tot. Hi
ha una frase que tant s’atribueix a
Jorge Valdano com a Arrigo Sacchi,
dos mites del futbol que convindria
que el pas del temps no els esborri
de la memòria col·lectiva, que deia:
“El futbol és la cosa més important
de les coses menys importants”. Per
a uns és més important que per a
d’altres, el valor que li donem a les
coses és molt personal. Per a mi
ho és molt perquè no tan sols és la
meva professió, sinó que alhora em
permet representar amb orgull una
companyia, una fundació i un club

de futbol que es desviu perquè els
nostres esportistes practiquin i gaudeixin del futbol de la millor manera
possible. Per tant, permeteu-me que
feliciti públicament a tots i a totes les
professionals del nostre Club per la
feina feta durant aquesta temporada
i agraeixi a Damm i a la Fundació
Damm tot el suport que hem rebut.
No ha estat fàcil, però finalment
ens hem retrobat als camps de futbol amb els familiars i els afeccionats.
Hem competit, uns més que d’altres,
però tots hem tornat a gaudir del nostre esport. Hem practicat molt bon
futbol i el nostre joc ha estat lloat pels
professionals que ens han pogut seguir en temps de restriccions. Més
enllà de les victòries, el reconeixement futbolístic d’una feina ben feta
ens reconforta molt a tots els que
formem part del CF Damm.
Per acabar, vull desitjar-vos a tots
unes bones vacances. Els qui seguiu
al Club, ens veurem aviat. Els qui no,
molta sort en les noves aventures futbolístiques i en la vida. Mai sabem
quan els nostres camins es poden
retrobar, mentrestant us vull donar
les gràcies per haver-nos
acompanyat i que
l’estada al nostre Club us porti
bons records. ●
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Parlem amb

Gerard moreno
És el jugador de moda de Primera Divisió i de la selecció espanyola. GERARD MORENO
(Santa Perpètua de Mogoda, 29 anys) va començar la seva carrera esportiva al CF Damm.
Actualment juga al Villarreal, amb el qual ha guanyat l’Europa League aquesta temporada, i
ha arribat fins a les semifinals de l’Eurocopa amb la selecció. Repassem el seu pas pel Club i
les perspectives de futur del màxim golejador nacional de les dues últimes lligues.
per Ignasi Cardó

D

'on ve la teva passió pel futbol?
La meva passió ve de família. Des de
ben petit, vaig créixer veient el meu
pare i el meu germà jugar a futbol, i als
6 anys ja vaig començar a donar-li cops
de peu a una pilota... i fins ara.

Com vas fitxar pel CF Damm?
M’hi van portar a entrenar els meus pares. Vaig
començar a l’escola de la Damm i, tot i que era molt
petit aleshores, ja vaig causar una bona sensació als
tècnics. Recordo el sacrificat que era pels meus pares
i l’esforç que suposava que pogués entrenar i jugar a
la Damm sent de Santa Perpètua. És una etapa que
recordo amb molta estima.
Què recordes dels teus dies a la Damm? Quins valors
et van inculcar?
Jo era molt petit, només volia gaudir del futbol en
els meus inicis. Realment em divertia molt. Al CF
Damm sobretot em van educar en el respecte i la
companyonia.
Tens contacte avui dia amb algun membre del Club?
Ha passat molt temps des d’aleshores, gairebé 21 anys
des que vaig marxar! Guardo molt bons records del
meu primer entrenador, Ricard Alegre. De vegades
compartim anècdotes amb el meu agent, David
Aranda, que també va ser entrenador de la casa.
Com veus el Club actualment?
El CF Damm segueix sent una potència a Catalunya.
Treballa molt bé tota l’estructura de futbol base i hi

Gerard Moreno torna a vestir la samarreta de la Damm.

surten grans futbolistes que acaben jugant al futbol
professional. L’èxit d’aquest model de formació no és
casualitat.
Quan eres jugador de base t’esperaves arribar fins on
has arribat?
Quan ets petit només penses a gaudir i passar-t’ho bé.
És difícil parar-te a pensar en si algun dia arribaràs al
primer nivell. Estic molt satisfet d’haver-ho aconseguit.
Has guanyat el trofeu Zarra dues vegades
consecutives (2019/20 i 2020/21) i ets un dels
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Foto: RFEF

El davanter, amb la selecció espanyola a l'Eurocopa.

màxims golejadors de la lliga en les últimes
temporades. Quin és el secret del teu èxit?
Treballo per ser millor jugador cada temporada.
Sempre intento superar-me i créixer com a
futbolista, i això m’ha portat a ser on sóc. Per mi,
poder aconseguir el trofeu Zarra dos anys seguits és
un orgull molt gran.
Tothom que ha jugat o ha tractat amb tu
professionalment coincideix a apuntar que ets un
treballador humil, sacrificat i que tens els peus a
terra. És difícil no perdre el cap quan arribes a l’elit
mundial?
Sempre és bo recordar el camí recorregut fins
a arribar a ser professional. Mantenir els valors
fonamentals és el que et permet evolucionar en
el dia a dia. La constància en el treball diari és
imprescindible, és molt important.
Anar convocat amb la selecció espanyola per jugar
una Eurocopa només està a l’abast de molt pocs.
Que sents quan et veus amb el 9 a l’esquena?

6 pilota a terra

Foto: VILLARREAL CF

Gerard Moreno, campió de l’Europa League amb el Villarreal.

Poder representar el teu país és una de les coses
més grans que et poden passar com a futbolista.
És un honor i un orgull enorme posar-me la
samarreta de la selecció. Saber que tothom té
moltes esperances dipositades en tu i que la teva
lluita és la seva.
Quins reptes et presenta el futur?
La nostra professió és un camí diari que no permet
plantejar-te com serà el demà. No sóc capaç
d’imaginar-me on estaré d’aquí a dos o tres anys,
però el que tinc clar és que vull gaudir del gran
moment que m’està tocant viure. ●

Escaneja el codi QR amb la
càmera del teu dispositiu mòbil
per veure un vídeo de Gerard
Moreno explicant els seus inicis al
CF Damm.

Els primers passos

Els inicis de Gerard Moreno
a la Damm
Com el recorda Ricard Alegre, el seu primer entrenador al CF Damm:
➔ Al Gerard li corresponia jugar
a l’escola de la Damm quan
va arribar, però el vaig veure
amb molt bones condicions
i el vaig posar al Benjamí B
amb nois més grans que ell.

➔ Es va integrar molt
ràpidament i va demostrar
molt bona tècnica i habilitat
en la conducció, la velocitat
i el xut. Vaig pensar que
podria ajudar molt a
l’equip, que competia amb
benjamins de segon any a
la lliga.

➔ Durant un entrenament,

Gerard Moreno en els seus inicis al club cerveser.

en una tasca de passada,
va donar una assistència
de rabona en lloc d’amb
l’empenya interior. “Si vols
arribar a Primera hauràs de
deixar de fer aquestes coses”,
li vaig dir.

➔ En un partit on va ser suplent,
vaig demanar el canvi perquè
entrés a jugar, però la pilota
encara no havia sortit fora.
El vaig haver d’agafar per les
espatlles i frenar-lo perquè
tenia unes ganes boges de
saltar a la gespa!

La fitxa de Gerard Moreno als arxius del Club.
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BENJAMÍ B

Jugadors: Bangaly, Áxel, Daniel, Diego, Houdaifa, Lucas, Dani, Marc, Miquel, Álvaro i Aboubacar
Staff: Marcos, Sergi i Marc

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Foto d’equip.

Bangaly, a punt de sacar de banda.

Unió abans d’iniciar el matx.

L’equip, en acció!

Creixent com a persones i jugadors
Benjamí Primera Divisió / GRUP 3

11è

classificat

8 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

15

4

3

8

34

41

15

ELS
NOSTRES
EQUIPS

BENJAMÍ A
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Jugadors: Pol, Neil, Pau, Édgar, Habibu, Álvaro, Jan, Marc, Daehan, Pau i Álex
Staff: Àlex, Rubén, Mireia i Pau

Daehan encara un jugador rival.

Xerrada tècnica entre quarts.

Els vermells celebren un gol.

Jan avança metres amb decisió.

Competint a un molt bon nivell durant tot l’any
Preferent Benjamí / GRUP 2

3r

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

15

13

0

2

87

20

39
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ALEVÍ D
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Jugadors: Hugo, Bangaly, Érik, Noah, Gerard, Eloi, Pere, Aday, Banna, Max i Pere
Staff: Marc Sánchez, Marc Soler i Elena

Encaixada de mans després d’un gol.

Els jugadors escolten les indicacions del cos tècnic.

Érik condueix l’esfèrica.

Pere Planas, atent a l’acció del joc.

Campions de Lliga amb uns grans registres
aleví SEGONA DIVISIÓ / GRUP 6

1r

classificat

10 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

15

15

0

0

143

8

45

ELS
NOSTRES
EQUIPS

ALEVÍ C
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Jugadors: Max, Biel, Érik, Silvio, Ricard, Darío, Nicolás, Aitor, Manuel i Álvaro
Staff: Adrián, Artur i Álex

Érik lluita per la pilota.

L’equip prepara una acció assajada.

Eloi llegeix la jugada.

Ricard construeix el joc.

Esforçant-se per millorar dia a dia
aleví primera DIVISIÓ / GRUP 3

5è

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

15

8

2

5

46

44

26
pilota a terra
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EQUIPS

ALEVÍ B
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Jugadors: Jan, Kevin, Àlex, Xavi, Marc, Hugo, Bakary, Julen, Alexander, Àlex, Ethan i Mario
Staff: Dani, Iker i Adrián

Cares d’alegria després de marcar un gol.

Xavi supera un oponent.

Mario es desfà de la pressió del contrari.

Marc es posiciona per baixar la pilota.

Evolució positiva per acabar amb bones sensacions
preferent aleví / GRUP 1

4t

classificat

12 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

15

10

2

3

56

32

32

ELS
NOSTRES
EQUIPS

ALEVÍ A
Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Jugadors: Eric, Eric, Max, Mohamed, Gerard, Xavier, Biel, Xavier, Enzo, Nico i Pol
Staff: Pol, José, Cristian i Lorena

Enzo durant l’escalfament.

Xavi Miràngels amb la pilota als peus.

L’equip aconsegueix marcar un gol.

Eric recorre la banda decidit.

Preparats per fer el pas
preferent aleví / GRUP 2

4t

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

15

10

2

3

59

34

32
pilota a terra

13

ELS
NOSTRES
EQUIPS

INFANTIL B

Jugadors: Georgi, Hugo, Marc, Ian, David, Éric, Iván, Joan, Antonio, José, Biel, Carlos, Samuel, Dimas, Pau,
Roger, Alberto, Edu, Lluc, Alieu, Ferran i Jan

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Staff: Adrià, David, Genís i Paco

José Antonio corre per arribar a l’esfèrica.

Gol de l’equip!

José Antonio i Bonilla celebren un gol.

Roger busca un company amb la mirada.

Aprenent i adaptant-se al futbol 11
preferent infantil / GRUP 4

9è

classificat

14 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

15

6

3

6

29

28

21

ELS
NOSTRES
EQUIPS

INFANTIL A
Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Jugadors: Éric, Guillem, Biel, Pol, Lassana, Manel, Álex, Cris, Jan, Sergi, Gerard, Cristóbal, Adrià, Jordi,
Pol, Andrés, Hugo, Adrià, Jairo i Kilian
Staff: Roger, Aleix, Sergi i Álex

Conjura dels cervesers abans d’iniciar el partit.

Jan atura l’opció atacant del rival.

Els vermells celebren un gol.

L’equip fa pinya després de trobar porteria.

Satisfets per la bona feina i una meritòria classificació
Divisió d’Honor Infantil / GRUP 1

2n

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

15

10

3

2

31

12

33
pilota a terra
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ELS
NOSTRES
EQUIPS

CADET B

Jugadors: Jon, Guillem, Rafa, Iván, Érik, Biel, Minsu, Iker, Marcus, Pablo, Ricard, Xavier, Pol, Cesc, Ot, Iker,
Izan, Manu, Pol, Eishen, Joan i Haowen

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Staff: Igna, Roger, Álex, Rolando i Antonio

Haowen intenta superar la seva marca.

L’entrenador Igna Falcés.

Xerrada tècnica després del partit.

A punt per executar una jugada de pissarra.

Trajectòria ascendent per superar les adversitats
preferent cadet / GRUP 4

6è

classificat

16 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

15

8

1

6

26

16

25

ELS
NOSTRES
EQUIPS

CADET A

Jugadors: Adrià, Xavier, Marc, Pol, Razvan, Nadir, Juan, Víctor, Aarón, Diego, Sergi, Sergio, Denís, Héctor,
Pol, Mark, Rodrigo, Javier, Nil, Jordi i Alseny

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Staff: Aitor, Rubén, Alberto i Fernando

Alseny prepara el xut.

Alegria després de marcar un gol.

L’equip es manté ferm abans del xiulet inicial.

Així se celebra un gol!

Una temporada per créixer en una categoria exigent
Divisió d’Honor Cadet / GRUP 1

4t

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

15

7

4

4

34

16

25
pilota a terra
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EQUIPS

JUVENIL FEMENÍ

Jugadores: Carla, Flopi, Iona, Desi, Blanca, Berta, Gisela, Ari, Ari, Paula, Judith, Magda, Patri, Núria, Maria,
Lídia, Alba, Nerea, Malak, Maria, Valeria i Vania

Camp: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

Staff: Juli, Pitu, Pau, Eric i Andrés

L’equip fa el crit abans de saltar a la gespa.

Lídia Rabassa xuta un penal.

Preparades per competir.

Valeria i Núria Pon celebren un gol.

Aprenent i formant-se per seguir entre les millors
Preferent Femení Juvenil / GRUP 1

5nes

classificades

18 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

15

10

1

4

43

16

31

ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL C

Jugadors: Dennis, Orkhan, Álvaro, Marcel, Marc, Jordi, Bafode, Derek, Stéphane, Pau, Pablo, Iker, Sergi,
Mario, Abde, Álex, Álvaro, Víctor, Hudson i Gerard

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Staff: Dani, David, Juan i Ricard

Mario busca un company.

Darling, amb un gest magistral.

Pablo dona continuïtat al joc.

Víctor intenta avançar cap al gol.

Lluitant per la part alta durant tot l’any
preferent juvenil / GRUP 4

2n

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

15

10

2

3

28

19

32
pilota a terra
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JUVENIL B

Jugadors: Álex, Osama, Pol, Arnau, David, Hugo, Yeray, Lucas, Édgar, Pol, Pol, Hugo, Martí, Miquel, Arnau,
Adrià, Hugo, Nil, Aliou, Bakary i Oriol

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Staff: Genís, Ramon, Arnau, Pere i Juan Carlos

L’equip celebra un gol al camp del Girona.

El capità, Yeray Izquierdo.

El gol de la victòria al camp del Sant Andreu.

Tres punts més al sac.

Segona posició com a recompensa a una gran temporada
Lliga Nacional Juvenil / GRUP 7

2n

classificat

20 pilota a terra

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

23

14

4

5

38

25

46

ELS
NOSTRES
EQUIPS

JUVENIL A

Jugadors: Alsina, Aaron, Nacho, Cande, Dani, Dome, Jawad, Biel, Font, Fuentes, Iván, Moha, Ashot, Raúl,
Víctor, Darwin, Lucas, Pauner, Serra i Vega

Camp: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Staff: Luis, Pablo, Marc, Joan, Aitor, Mateu i Juan

Dome i Serra celebren un gol.

Gran celebració del gol al camp de l’Espanyol.

Abraçades i somriures després marcar un gol.

Dani i Víctor, eufòrics en la victòria contra el Barça.

Classificats per la fase de campions en un curs exigent
Divisió d’Honor Juvenil / GRUP 3

7è

classificat

PARTITS
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
EMPATATS

PARTITS
PERDUTS

GOLS
A FAVOR

GOLS
EN CONTRA

PUNTS

23

9

5

9

37

32

32
pilota a terra

21

opinió JUVENIL A

Objectiu assolit
per ignasi cardó, cap de premsa del cf damm

F

inalitza una nova
temporada del primer
equip del Club i ho fa amb
la tranquil·litat de la feina
ben feta i dels objectius
aconseguits. El segon curs futbolístic
de Luis García al capdavant del Juvenil
A ha consolidat el model de joc vistós
i propositiu del cos tècnic i ha deixat
grans exhibicions de futbol contra
els millors rivals de la categoria. La
regularitat i els números fora de casa
han estat l’assignatura a millorar en
un any on hem hagut de conviure amb
les restriccions i les afectacions de la
Covid-19. L’equip i els jugadors han
anat creixent a mesura que avançava
la competició per acabar certificant la
classificació per a la fase de campions
en la darrera jornada.
La primera victòria a la lliga es fa
esperar i no va arribar fins al tercer
partit. El San Francisco va pagar
els plats trencats de la derrota a
casa contra el Girona en la primera
jornada, on l’equip va merèixer més.
Lucas va segellar els tres punts al tram
final amb un golàs que esperonava
l’equip a seguir treballant en línia
ascendent. Els cervesers van visitar el
Barça tot seguit i van jugar un matx
completíssim, dominant a plaer a
camp blaugrana i generant ocasions
per endur-se la victòria, però un gol
desafortunat al 85’ va entregar el partit
als locals.
Els vermells es van refer imposantse a l’Atlético Villacarlos en el següent
compromís i deixant la porteria a zero.
El pas de les jornades va evidenciar
una tendència que es va anar repetint
durant tota la temporada. L’equip era
capaç de competir de tu a tu contra
rivals de l’entitat de Barça, Espanyol,

22 pilota a terra

Luis García dona instruccions a Lucas Pariente.

El Juvenil A ha
aconseguit guanyar a
Barça, Girona i Mallorca
i ha puntuat EN els
dos partits contra
l’Espanyol

Mallorca o Girona i aconseguia
resultats positius, però ensopegava
en els partits igualats, que sempre es
decantaven pels equips de mitja taula.
En la jornada set, els de Luis García
van empatar al camp de l’Espanyol,
líder imbatut fins aleshores, on feia
sis anys que la Damm no puntuava.
Els de l’estrella van disputar un altre
partit per emmarcar, apoderant-se de
la pilota i generant múltiples ocasions
de gol que van mantenir el perill fins a

l’última acció. El Juvenil A va constatar
el bon estat de forma a continuació
desfent-se amb solvència del Mallorca
dominant totes les facetes del joc i va
donar un cop d’autoritat guanyant a
Girona. Tot plegat, amb la victòria a
casa contra la Penya Arrabal, va servir
per encadenar tres triomfs seguits per
primera vegada en el curs.
Després de la bona ratxa de joc
i resultats, el primer equip iniciava
el segon tram de la temporada amb
dificultats per imposar el seu domini
al camp i al marcador i va travessar
un període irregular al qual va posar
fi contra el Barça. Els blaugranes
arribaven a Horta plens de confiança,
en dinàmica ascendent per remuntarli la lliga a l’Espanyol, i es van topar
amb un rival implacable que els va

infligir un 3-0 en la primera part. Els
gols de Dani Cervera, Cande i Víctor
Muñoz, i el penal aturat per Darwin,
van delectar els aficionats al camp
i els espectadors a la televisió, que
van assistir a una victòria magistral
d’un Juvenil A de la Damm que feia
sis anys que no derrotava els culers a
Divisió d’Honor.
L’Espanyol també va suar sang per
endur-se un punt del Feliu i Codina.
Un punt que el vestidor va donar
per bo, però un pobre bagatge d’un
sol empat en dos partits a les Illes
Balears va condemnar els vermells als
resultats de l’última jornada de lliga
per determinar si jugarien la fase de
campions. Els de Luis García, que no
depenien d’ells mateixos, van resoldre
el seu partit superant l’Europa a
casa. L’empat entre Mallorca i San
Francisco va decretar la classificació
Els vermells es van
classificar per a la
fase de campions en
la darrera jornada i
jugaran un any més a
Divisió d’Honor

de la Damm, que va respirar alleujada,
destinada a gaudir dels cinc darrers
partits sense res en joc.
El Juvenil A jugarà una nova
temporada a la màxima categoria
del futbol juvenil estatal. Més enllà
d’aquesta fita, el Club segueix
formant grans jugadors que capten
l’atenció dels principals planters
professionals. Uns futbolistes que
es diverteixen i que milloren amb el
seu pas per l’entitat. La generació
del 2002 ja està llesta per fer el salt al
futbol amateur i el bon rendiment els
albira grans destins per poder seguir
jugant a un alt nivell. Especialment
merescut és el cas de Víctor Muñoz.
El desequilibrant extrem de segon
any ha signat pel Reial Madrid, on
finalitzarà la seva etapa de futbol
base i lluitarà per una oportunitat a
l’elit. Molta sort a tots! ●

Víctor Muñoz celebra el tercer gol contra el Barça.
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opinió JUVENIL femení

Aprenent per
seguir millorant
per jordi pineda, departament de comunicació del CF Damm

Xerrada tècnica de Juli Garcia abans de visitar el Girona.

E

l Juvenil Femení tanca un
nou curs, el setè des de
la seva creació, complint
l'objectiu de seguir
formant jugadores per
competir entre les millors. En una
temporada atípica per l'afectació
de la Covid-19 i amb moltes cares
noves, l'equip no ha pogut tornar
a viure els excel·lents resultats del
passat, però s'ha consolidat a la part
alta de Preferent Femení Juvenil i
ha seguit exhibint un futbol alegre
24 pilota a terra

i ofensiu, fidel a la seva proposta,
que li ha permès imposar-se amb
superioritat a la majoria de rivals.
De fet, a excepció de les derrotes
contra Espanyol, Barça i Sant Gabriel,
els tres primers classificats, les
cerveseres només han perdut cinc
punts més al llarg de l'any en un
curs on el format reduït de la lliga,
que s'ha disputat a una sola volta, ha
donat poc marge de maniobra.
Les noies de Juli Garcia van
començar a rodar a finals d’agost

amb una novetat significativa en
la planificació de la pretemporada.
El primer equip femení es va
desplaçar fins a Puigcerdà per
realitzar un stage de preparació
a les mateixes instal·lacions on es
concentra cada estiu el Juvenil A.
L’esforç del Club i de la Fundació
Damm per professionalitzar, encara
més, l’estructura de futbol femení
tindrà continuïtat la temporada
que ve gràcies a la bona acollida de
tota l’expedició.

La competició oficial es va
iniciar a l'octubre amb una victòria
contundent al camp del Llerona,
però just després, les restriccions
per la pandèmia van frenar en
sec les competicions i per davant
van venir cinc mesos i mig plens
d'incertesa que també van tallar
el ritme inicial. Finalment, la lliga
es va poder reprendre al març i les
vermelles es van reestrenar golejant
el Fontsanta-Fatjó a La Teixonera, si
bé a la següent jornada van patir la
primera i única derrota a domicili de
tot el curs, contra l'Espanyol, en un
partit que van aconseguir empatar
fins a dues ocasions, però van acabar
L'equip ha exhibit un
futbol alegre i d'atac
i s’ha mantingut a la
part alta de la lliga
durant tot l’any
Les vermelles han
seguit formant-se
i aprenent en una
temporada atípica
marcada per la Covid-19

cedint al segon temps. L'equip es va
refer amb dues lluitades victòries a
casa contra el Mercantil i l'Europa,
rival de la part alta, i va arribar a
encadenar fins a setze dels següents
divuit punts, però de nou contra el
Barça va acabar cedint en un partit
molt igualat que es va escapar en uns
minuts inicials de desconnexió.
Les de l'estrella, fidels a un estil
de joc propositiu i d'atac, han sabut
transformar el seu domini en gols i
han acabat el curs sent les segones
més anotadores de tota la categoria
amb 43 dianes. Només s’han quedat
sense marcar en dues ocasions i han
passat dels tres gols en la meitat dels
partits, si bé no han trobat l'encert
suficient per acabar decantant a
favor seu els partits decisius. Dues

Valeria i Ari Lozano celebren un gol.

derrotes consecutives contra el Sant
Gabriel, en un matx molt igualat que
es va decidir per la mínima des dels
onze metres, i el Manu Lanzarote
van intentar ennegrir el final de
la temporada, però una victòria al
camp del Sabadell en l'última jornada
va permetre tancar l'any amb millors
sensacions i acomiadar Juli Garcia
sobre la gespa amb un gran resultat.
L'entrenadora, que va arribar
al Club fa cinc anys, ha liderat els
millors anys del Femení i l'ha fet
créixer a través del gran treball
realitzat i la seva qualitat humana.
Sota la seva batuta, l'equip ha arribat
a situar-se entre els millors de futbol
formatiu aconseguint el doblet
(Lliga i Copa) la temporada 2018/19,
i malgrat la curta vida d'aquesta

secció, ja ha vist debutar dues
jugadores a Primera Divisió. Així
doncs, cal agrair-li a Juli Garcia la
seva dedicació al CF Damm durant
tots aquests anys que han marcat el
camí a seguir pel Juvenil Femení, i
desitjar-li molta sort en el futur.
En una temporada del tot
atípica, l’equip ha acabat cinquè,
amb 31 punts a Preferent Femení
Juvenil i ha refermat el seu bon
posicionament a la categoria, però
sobretot ha seguit formant un grup
de jugadores molt joves, de les quals
només María Tostado, Blanca, Desi,
Flopi i Malak eren juvenils d'últim
any, amb l'objectiu d'aconseguir
que hagin gaudit i millorat al Club
perquè la feina ben feta els ofereixi
un gran futur. ●
pilota a terra
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NOTÍCIES CF DAMM
Dos
jugadors
del Cadet A
convocats
amb la
selecció
espanyola
Els cervesers Rodrigo
Rocafort i Adrià
Alsina van rebre la
trucada de la selecció
espanyola sub-16
en la darrera
convocatòria oficial.

E

Alsina i Rocafort, a la gespa del Marbella Football Center.
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ls dos futbolistes del CF
Damm es van concentrar a Marbella
del 17 al 20 de maig, on van realitzar
unes sessions d’entrenament amb el
combinat estatal.
Aquesta convocatòria és un premi al
gran treball col·lectiu que està realitzant
el Cadet A aquesta temporada, situat
en el top-4 de la Divisió d’Honor Cadet
juntament amb Barça, Espanyol i Girona.
També va ser seleccionat amb Espanya
l’excerveser Áxel Espínola, fitxat pel
Reial Madrid aquest estiu.
El CF Damm continua ferm en la seva
línia de treball perquè els seus jugadors
i jugadores millorin futbolísticament i
personalment en cada entrenament i
en cada partit, i que el seu pas pel Club
contribueixi a fer que puguin assolir les
fites que es proposin. ●

canvis en
l'estructura
esportiva del club
Gerard Roca i Juli Garcia donen per
finalitzada la seva etapa al CF Damm
per afrontar nous reptes professionals.

G

Gerard Roca donant indicacions en un entrenament.

erard Roca va arribar a la Damm fa cinc anys de
la mà de Roger Garcia per assumir la coordinació de futbol
11. En tots aquests cursos, el CF Damm ha seguit nodrint
els principals clubs professionals amb jugadors formats
al planter cerveser. El solsonenc se’n va per afrontar nous
reptes professionals. Amb la seva marxa, Marc Pinyol canvia la
coordinació de futbol 7 per la de futbol 11 i l’entrenador Adrià
Moya li pren el relleu en futbol 7.
D’altra banda, l’entrenadora del Juvenil Femení en les darreres
cinc temporades també tanca un cicle a la banqueta cervesera.
Sota la seva direcció, l’equip femení ha viscut una transformació
i un salt de qualitat fins a arribar a equiparar-se amb Barça i
Espanyol. La consecució del doblet (Lliga i Copa) la temporada
2018/19 marca el camí que ha de seguir l’equip, que quedarà en
mans de Laura ‘Pitu’ Romero, fins ara segona entrenadora. Juli
Garcia ha fitxat pel CE Seagull Badalona, que competeix a la
segona divisió estatal.
El Club de Futbol Damm agraeix la bona feina realitzada per
Gerard Roca i Juli Garcia, així com la seva qualitat humana i el
tracte que han tingut amb tots els membres de la institució, i els
desitja molta sort en el futur! ●

Juli Garcia durant un partit.
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ENTREVISTA

Salva Ferrer

“A la Damm érem un grup d’amics amb unes ganes de competir increïbles”
És un referent on els més joves poden emmirallar-se. Salva Ferrer (Martorell, 23 anys) ha arribat a l’elit del
futbol després de passar pel Juvenil A del CF Damm. Amb els colors de l’Spezia Calcio, aquesta temporada ha
defensat Cristiano Ronaldo i ha aconseguit mantenir la categoria un any després del primer ascens de la història del
club a la Serie A. Reflexionem amb ell sobre la Damm, el futbol base i la gestió de les emocions en els futbolistes.

per Ignasi Cardó

E

n quatre anys has passat de jugar a Divisió
d’Honor Juvenil amb la Damm a competir
a la Serie A. En tot aquest procés, en quin
moment et vas creure que podies guanyarte la vida amb el futbol?
El canvi de xip total el faig quan estant al Martorell em
diuen que ha trucat la Damm. Estava estudiant, centrat
en el batxillerat... i rebo la trucada d’un equip que en
aquella generació havia guanyat la Lliga Nacional i la
Copa Catalunya... i vaig pensar “Per què em necessiten
a mi?”. Vaig fer un canvi de mentalitat molt gran en el
sentit de professionalitzar-ho tot: cuidar l’alimentació i
el físic, no sortir [de festa], treballar als entrenaments,
estar molt més atent al que deien els entrenadors per
millorar molt més tàcticament, i des d’aleshores m’he
anat posant metes cada any.
Vas arribar a la Damm en l’últim any de juvenil. Què
et va aportar el teu pas pel Club de cara a fer el pas
al futbol professional?
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Em va donar l’esperança de poder viure del futbol, una
cosa que ja feia molts anys que se m’havia apagat quan
vaig deixar de competir al màxim nivell de futbol base.
Fitxar per la Damm em va donar aquesta esperança,
aquesta força. Vaig arribar a la Damm amb una idea
d’equip molt competitiu, sí, però vaig acabar l’any amb
una idea molt diferent, de club familiar, on el primer era
la persona i gaudir amb el futbol abans que els resultats.
Primer es cuida la persona, es cuida la família, s’intenta
crear un bon entorn, i després arribaran els resultats
perquè no hi ha una altra possibilitat.
Et va fitxar Cristóbal i els inicis no van ser fàcils…
Vaig ser un cas molt especial, perquè venia del
Martorell a Preferent i em van contactar el gener,
molt abans de quan es comencen a confeccionar les
plantilles, perquè se’ls havien lesionat els centrals.
Vaig estar fent una prova a la Damm de cinc mesos,
entrenant amb el Cristóbal sense acabar de signar, i no
sabia si em quedaria o no. El Roger va seguir amb tot

el que havia muntat el Cristóbal i va comptar amb mi
per a la nova temporada. Són dues de les persones a
les quals els puc estar més agraït. El meu creixement
futbolístic en tots els àmbits va ser increïble durant
aquells mesos, i els recordo com a uns mesos molt
bons i claus en la meva carrera futbolística.
Quina importància van tenir la Damm i Roger Garcia
en la teva consolidació com a lateral?
A qui li he d’atribuir el mèrit d’haver-me descobert com
a lateral és al Roger i, a més, ho va fer en un moment
de la lliga que jugàvem contra el Barça i l’Espanyol.
El meu debut de lateral va ser contra el Barça i vam
guanyar l’Espanyol a casa després de molts anys
que no s’aconseguia. Va ser una demostració en un
moment clau de la temporada i va anar prou bé.
Com d’important creus que és treballar per enfortir
la part mental en nois i noies d'edat juvenil?
Considero que la Damm ja és un nivell de futbol
molt alt, i es troben en grups de persones on totes
competeixen per un somni i totes tenen una qualitat
molt alta pel futbol, i segurament tenen la capacitat
de fer el pas a un equip més gran. Els fa por no
acabar demostrant el nivell que saben que tenen,
però és aquesta por la que et fa tirar enrere. Jo vaig
arribar a la Damm sense cap mena de por, amb molta
il·lusió perquè venia d’un lloc on el salt era molt gran
i pensava, “Aquí, a gaudir i a intentar demostrar que
puc jugar”. I res més, sense pensar més enllà. La figura
del psicòleg en un equip de futbol trobo que és molt
important. Anar al psicòleg no vol dir que tinguis
problemes al cap, simplement t’ajuda a gestionar les
teves emocions. I si ja és important en els equips grans,
imagina’t en els equips petits, en els quals normalment
els joves no s’acaben ni de conèixer a ells mateixos i no
entenen per què tenen por.
Quin consell t’hauria agradat que li diguessin al Salva
de 17 anys que jugava al Juvenil A de la Damm?
Que tot el que ell pugui controlar, que ho controli. Un
jove no pot controlar fer una centrada i que la pilota
vagi al cap del rematador, perquè això depèn de què
estiguis més fi, que aquell dia tinguis més tacte amb
la pilota, de com estigui el camp... Les coses que
pots controlar són, per exemple, les teves relacions
al vestidor, que és una cosa superimportant. Si tens
bones relacions al vestidor, jugues d’una altra forma,
perquè jugues amb amics, no amb companys. Jo ho

Salva Ferrer (Spezia) defensa Cristiano Ronaldo (Juventus).

he viscut. A la Damm érem un grup d’amics que teníem
unes ganes de competir increïbles. I no era relaxació,
era gaudir-ho.
Vius molt en el dia a dia o ets capaç de plantejar-te
objectius a llarg termini?
Visc bastant el dia a dia, però, òbviament, cada any tinc
una meta. Abans d’anar a dormir, sobretot el que penso
és si estic cuidant la meva vida. Si aquell dia he tractat bé
els meus pares, si estic cuidant la meva parella suficient
o últimament estic més esquerp... totes aquestes coses
perquè al final pugui ser millor futbolista, però també
millor parella, millor fill, millor germà i millor amic. Intento
cuidar totes les persones que m’envolten i les coses
que em preocupen, i així considero que tinc molta més
força després per, si em surt qualsevol problema en un
entrenament, per exemple, poder-lo gestionar bé i que
no em sobrepassi i m'enfonsi. ●

Escaneja el codi QR amb la
càmera del teu dispositiu mòbil
per veure el vídeo de l’entrevista
completa a Salva Ferrer.
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Generació 2001

Els jugadors
i jugadores
del 2001 reben
el comiat
que mereixen
L’Antiga Fàbrica Estrella Damm va poder acollir, per fi, l’acte
d’entrega de les samarretes i els rellotges personalitzats als
jugadors i les jugadores del CF Damm que la temporada passada
van finalitzar la seva etapa de futbol base al nostre Club.

E

s tracta d’un esdeve-

perquè millorin com a esportistes i

niment molt especi-

com a persones”.

al per a la institució

El moment més emotiu de la tar-

que no es va poder

da va ser l’entrega d’una gerra de

organitzar l’any pas-

plata de la companyia al jugador

sat perquè no es va

Álex Ruiz. Va jugar nou tempora-

celebrar el tradicional sopar de clo-

des a la Damm, va ser capità dels

enda. La pandèmia va obligar a fina-

seus equips i un líder al vestidor, va

litzar les competicions de manera

rebutjar ofertes d’equips professio-

abrupta i els equips no van tornar

nals cada estiu demostrant la seva

a veure’s les cares mai més, reduint

lleialtat i aposta pel Club, i va fitxar

totes les comunicacions

pel Barça B en acabar la

a les videotrucades per

seva etapa formativa com

Zoom. Per això va ser tan

a cerveser. “Agraeixo a

especial retrobar-se des-

Damm aquest detall. He

prés de més d’un any.

donat tot el que pogut per

L’esdeveniment, que

aquest Club durant tots

es va realitzar respectant

aquests anys. Tornar a

el protocol sanitari i les

veure els meus companys

mesures restrictives del moment i

em fa recordar els bons moments

de l’espai, va ser acollit amb molta

que vam passar junts”, comentava

alegria pel president Ramon Agenjo:

emocionat el porter.

“Ha sigut un acte molt maco, crec

L’acte va finalitzar amb un bere-

que tots els jugadors i jugadores

nar a l’aire lliure on jugadors i tèc-

l’han gaudit molt. S’ho mereixen tot,

nics es van posar al dia de les seves

i també tots els tècnics que treballen

experiències. ●
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El president Agenjo entrega la gerra de plata a Álex Ruiz.

GRÀCIES I FINS AVIAT,
AMICS i AMIGUES

Foto de família amb els excervesers.

Els jugadors i les jugadores que per
edat han de deixar el Club ho fan amb el
reconeixement que es mereixen.

Martí Alba

Jordi Avilés

Genís Cargol

Jose Enrique Carrasco

Arnau Cuadras

Iván De La Peña Jr.

Dunia Jiménez

Judith Jones

Raquel López

Núria Marín

Alexia Mayer

Marc Muñoz

Laia Parera

Dani Peña

Maria Pérez

Adrià Pladevall

Carlos Portero

Álex Ruiz

Suaibo Sanneh

Júlia Serrat

César Valero

Nico Van Rijn

El president Agenjo i el president d’Honor Josep Barcons.

Les jugadores del Juvenil Femení es fan un selfie.
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Generació 2002

Els jugadors i les jugadores amb les seves samarretes.

Comiat a la
generació del 2002
El CF Damm va acomiadar a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm una nova generació de futbolistes,
en aquest cas la del 2002, que després d'un curs atípic marcat per la Covid-19 han posat punt
final a la seva etapa formativa al Club i ja es preparen per afrontar nous reptes.

L

'acte, molt especial

En una jornada on se'ls va acomi-

"Crec que aquests actes fan encara

per la institució per

adar com a jugadors i jugadores, però

més gran aquest Club i aquesta em-

tot el que repre-

sobretot també com a persones que

presa". Garcia, que també tancava un

senta, va substituir

s'han format i crescut durant la seva

cicle de cinc anys a l'entitat, va afegir

el tradicional sopar

estança al Club, el president Ramon

que "per mi és un moment il·lusionant

de cloenda a conse-

Agenjo va destacar que

però a la vegada trist, i es-

qüència de les restriccions vigents,

"és un moment emocio-

tic molt satisfeta d'aquest

però va permetre fer entrega als

nant i molt maco, perquè

temps que he gaudit aquí.

jugadors i les jugadores de les sa-

s'emporten la samarreta

Com deia el president, ho

marretes personalitzades i els re-

i el rellotge, però el que

sento com casa meva i es-

llotges commemoratius. Tots ells

vull jo és que s'emportin

taré eternament agraïda".

els van rebre de mans del presi-

un bon record".

dent Agenjo i dels seus respectius

Un bon record que va

L'esdeveniment també
va permetre acomiadar

entrenadors en un ambient íntim,

explicar el jugador Oriol Alsina, as-

Òscar Cosialls, coordinador general

i van acabar la tarda gaudint d'un

segurant estar "molt content i agraït

del Club, que va rebre emocionat

berenar a l'aire lliure en el qual van

d'acabar l'etapa de futbol base al CF

una gerra de plata de la companyia

poder compartir les seves darreres

Damm", i que va confirmar Juli Garcia,

com a reconeixement als 17 anys

experiències com a grup.

entrenadora del Juvenil Femení:

que ha dedicat al CF Damm. ●

32 pilota a terra

El president Agenjo saluda Marc Domènech.

Òscar Cosialls i la gerra de plata de Damm, un reconeixement a la seva trajectòria al Club.

Els integrants del Juvenil Femení durant el berenar.

GRÀCIES I FINS AVIAT, AMICS i AMIGUES
Els jugadors i les jugadores que per edat han de deixar el Club ho fan amb el reconeixement que es mereixen.

Malak Abdelaziz

Oriol Alsina

Aaron Bocardo

Nacho Bonet

Alejandro Cande

Flopi De León

Marc Domènech

Biel Farrés

Gerard Font

Marc Fuentes

Blanca García

Moha Keita

Ashot Kerobyan

Raúl Martínez

Darwin Nuez

Lucas Pariente

Àlex Pauner

Àlex Serradell
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ON SÓN
Tenim jugadors, jugadores i entrenadors repartits per totes les categories, i en aquesta secció volem
situar-los per tenir-los una mica més a prop. Els nostres cracs són els ambaixadors més qualificats que
té el Club de Futbol Damm. Per això, volem saber-ho tot d’ells i, alhora, convertir aquestes pàgines en
un lligam de pertinença, referència i orgull per als integrants actuals del Club.
Pàgina coordinada per Manuel Martín i Juli Garcia

PRIMER NIVELL
SISTEMA PIRAMIDAL
GERARD MORENO › VILLARREAL CF
ALEIX VIDAL › SEVILLA FC
CRISTIAN TELLO › REAL BETIS BALOMPIÉ
RUBÉN ALCARAZ › REAL VALLADOLID
CARLOS CLERC › LEVANTE UD
EDU EXPÓSITO › SD EIBAR
KONRAD DE LA FUENTE › FC BARCELONA
MARC BARÓ › CÁDIZ CF
CARLES PÉREZ › AS ROMA
KEITA BALDÉ › UC SAMPDORIA
SALVA FERRER › SPEZIA CALCIO
AITOR CANTALAPIEDRA › PANATHINAIKOS
ÁNGEL MARTÍNEZ › PAS LAMIA 1964
ADRIÁN GUERRERO › FC LUGANO
ADRIÀ MATEO › RANHEIM IL
IAN SOLER › MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE
ISAÍAS SÁNCHEZ › AL-WAKRAH SC

SEKOU GASSAMA › CF FUENLABRADA

AIMAR MORATALLA › UE LLAGOSTERA

CARLOS DONCEL › SD PONFERRADINA

MARCOS PÉREZ › UE LLAGOSTERA

ÁLEX DOMÍNGUEZ › UD LAS PALMAS

ALEIX ROIG › UE LLAGOSTERA

IVÁN MARTOS › RAYO VALLECANO

LUCAS VIALE › UE LLAGOSTERA

MARC NAVARRO › WATFORD FC

JOEL ARUMÍ › UE OLOT

GONZALO ÁVILA ‘PIPA’ › HUDDERSFIELD

RUBÉN ENRI › FC ANDORRA

JONATHAN DE AMO › BRUK-BET

PAU MARTÍNEZ › FC ANDORRA

ÓSCAR CASTELLANO › FC Petržalka

SERGI SERRANO › FC ANDORRA

ENZO ARÉVALO › FK Železiarne

BENJA MARTÍNEZ › HÉRCULES CF

SOUFIANE JEBARI › AFK Csikszereda

TEO QUINTERO › HÉRCULES CF

ÁLEX KYEREMEH › FC HEGELMANN

NIL GARRIDO › ORIHUELA CF

LUIS CARRIÓN › FC CARTAGENA (ENTR.)

DAVID BATANERO › UD IBIZA

JAVI LÓPEZ › REAL SPORTING (ANALISTA)

FRAN GRIMA › UD IBIZA

PAULA LÓPEZ › FC BARCELONA B

GONZALO PEREIRA › PEÑA DEPORTIVA

MARIA PÉREZ › FC BARCELONA B

GUILLE TORRES › SD COMPOSTELA

MERI RODRÍGUEZ › RCD ESPANYOL B

IGNASI VILARRASA › VALLADOLID PROM.

JÚLIA SERRAT › RCD ESPANYOL B

BORJA LÓPEZ › CD NUMANCIA

IRINA URIBE › CE SEAGULL

ÓSCAR LÓPEZ › BURGOS CF
OMAR DE LA CRUZ › CD CALAHORRA

TERCER NIVELL
SISTEMA PIRAMIDAL

JUAN FLERE › CÁDIZ CF B

MIKA MÁRMOL › FC BARCELONA B

JULIO ALONSO › BETIS DEPORTIVO

GENAR FORNÉS › RCD ESPANYOL B

ÁNGEL BAENA › BETIS DEPORTIVO

JOAN GARCÍA › RCD ESPANYOL B

ISAAC BECERRA › CÓRDOBA CF

RUBÉN SÁNCHEZ › RCD ESPANYOL B

ADRIÁN COVA › CD EL EJIDO 2012

VÍCTOR FERNÁNDEZ › UE CORNELLÀ

‘XEMI’ FERNÁNDEZ › UCAM MURCIA CF

CARLOS GARCÍA-DIE › UE CORNELLÀ

JORDI SÁNCHEZ › UCAM MURCIA CF

RAMÓN JUAN › UE CORNELLÀ

MARIO GILA › REAL MADRID CASTILLA CF

MAX MARCET › UE CORNELLÀ

MANEL MARTÍNEZ › AT. BALEARES

ÁLEX RUIZ › CE L’HOSPITALET

SERGI MAESTRE › CD BADAJOZ

EUDALD VERGÉS › CE L’HOSPITALET

CRISTÓBAL PARRALO › RC FERROL (ENTR.)

ADRI DÍAZ › AE PRAT

MANEL RUANO › BETIS DEPORTIVO (ENTR.)

DIEGO GARZÓN › AE PRAT

JORDI ROGER › AT. BALEARES (ENTR.)

JOHN NEESKENS › AE PRAT

FRANCESC BOSCH › ESPANYOL B (ENTR. ASSIST.)

DAVID LÓPEZ › RCD ESPANYOL

MARC PADILLA › AE PRAT

NÚRIA GONZÁLEZ › CE EUROPA

RAMON TERRATS › GIRONA FC

ADRIÀ RECORT › AE PRAT

CLARA CARMONA › CD SANT GABRIEL

ÁLVARO VÁZQUEZ › CE SABADELL FC

MOUSSA BANDEH › CF BADALONA

SHARA CODINA › CD SANT GABRIEL

MOHA EZZARFANI › CD MIRANDÉS

ALEJANDRO CHAVERO › LLEIDA ESPORTIU

JUDITH JONES › CD SANT GABRIEL

VÍCTOR GÓMEZ › CD MIRANDÉS

ADRIÀ PLADEVALL › LLEIDA ESPORTIU

NATALIA MUÑOZ ‘PEKE’ › FC LEVANTE

SERGIO TEJERA › REAL OVIEDO

NICO VAN RIJN › LLEIDA ESPORTIU

LAS PLANAS

ISAAC CUENCA › VEGALTA SENDAI
GEORGE SAUNDERS › ENVIGADO FC
VÍCTOR MARTÍNEZ ‘VITI’ › AT. OTTAWA
ALEIX CISTERÓ › FC SANTA COLOMA
JUANMA MIRANDA › FC SANTA COLOMA
ROBERT RAMOS › FC SANTA COLOMA
FERRAN POL › UE SANTA COLOMA
GERARD ARTIGAS › INTER D’ESCALDES
MANOLO MÁRQUEZ › HYDERABAD (ENTR.)
JUAN C. BARRANCO › (ÀRBITRE ASSIST.)
MONTSE QUESADA › RCD ESPANYOL
RUBÉN CASADO › RCD ESPANYOL (ENTR.)

SEGON NIVELL
SISTEMA PIRAMIDAL
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MARC LLINARES › ALGECIRAS CF
ALFRED PLANAS › MARBELLA FC

foto: FC Barcelona

LAIA PARERA › FC LEVANTE LAS PLANAS
MARTA VISA › FC LEVANTE LAS PLANAS
NAI CABALLERO › PALLEJÀ CF
CARLA HUATAY › PALLEJÀ CF
NÚRIA MARÍN › TERRASSA FC
LAURA VILASECA › TERRASSA FC
AIDA ILLAS › GIRONA FC
PAULA ROSALES › GIRONA FC
ALEXIA MAYER › VIC RIUPRIMER REFO
JÚLIA CERDÁN › MISLATA CFF
VALERIA ZURERA › CÁDIZ CF
VANESA SALINAS › UD ALMERÍA

QUART NIVELL
SISTEMA PIRAMIDAL
VÍCTOR CÓCERA, JOEL MÉNDEZ i MIKI
PUERTO › U AT HORTA
ENRIC BAQUERO, JORGE CARREÓN,
KILIAN DURÁN, JUANAN GALLEGO,
ALBERTO GARCÍA, ROGER GARCÍA,
ÀLEX POVES i LAWSON SUNDERLAND ›
UE SANT ANDREU
BANGALY DIAKHABY ‘FODE’, MARTÍ
ALBA i GERARD NOLLA › CE EUROPA
TOMMY BEJERANO, ÁLEX CALATRAVA,
JORDI LÓPEZ, MIGUEL MARTÍNEZ
i OT SERRANO › UE SANTS

Maria Pérez ha debutat amb el primer equip del FC Barcelona amb només 19 anys.

SERGIO GARCÍA, JOAQUÍN GARCÍA,
MARC GARCÍA, JOSHUA ORTIZ,

GUILLEM PUJOL, SUAIBO SANNEH

LLUÍS BARGALLÓ › CE BANYOLES

DANI RUIZ, JOSÉ SANTOS i ORIOL

i ÁLEX TÚNEZ › EC GRANOLLERS

ÁLEX COBO i KILIAN VILLAVERDE ›

SOLINA › CF MUNTANYESA

SERGI ‘CHECHU’ BESONIAS, JUANPI

AROSA SC

ÉRIC ALCARAZ, SANI BELLO, CARLOS

SEPÚLVEDA i ÓSCAR SIERRA ›

VÍCTOR SANCHIS › OURENSE CF

GARCÍA, GUILLEM NARANJO, DANI

CP SAN CRISTÓBAL

MANEL MARTÍNEZ › CD SAN IGNACIO

PEÑA, JOAN RUBIO, ÁLEX TORRES,

JOAN CASTANYER, ALEIX DÍAZ,

JORDAN GUTIÉRREZ › CD LEGANÉS B

CÉSAR VALERO i MARIO VICTORIO ›

ÓSCAR PULIDO, ERIK RAFAEL

DAVID ACEDO › CD MIRANDÉS B

SANTFELIUENC FC

i MARC VITO › CE MANRESA

ALBERTO RODRÍGUEZ ‘PELI’ ›

JOEL CAÑAVERAS i KEVIN DÍAZ ›

GENÍS CARGOL i ARNAU CUADRAS ›

ARANDINA CF

UE CASTELLDEFELS

CF IGUALADA

DAVID SERRANO i JAUME VILLAR ›

ANTONIO BIOQUE, FERRAN GIMÉNEZ,

CARLOS CANO, RUY GAMA, ÁNGEL

CD IBIZA ISLAS PITIUSAS

ANSELM PASQUINA i ÁLEX SEGURA ›

PÉREZ, ALBERTO ROMÁN, MARTÍ

PATRICE SOUSIA › CD CALAHORRA B

FC VILAFRANCA

SERRA, MARTÍ SOLER, XAVI TORRENT i

ORIOL PUJADAS › SD HUESCA B

VÍCTOR DÍAZ, ADRIÁN MACHUCA i

SANTI VARESE › UE VILASSAR

MARC ESTEBAN i ARNAU GAIXAS ›

ALBERT VEGA ‘PEQUE’ › FE GRAMA

DE MAR

RZ DEPORTIVO ARAGÓN

ELHADJI BANDEH, PITU PLAZUELO i

ALBERT ALAVEDRA, JORDI AVILÉS,

ÉRIC LLOPIS › ATLÉTICO MONZÓN

JUAN SOSA › CERDANYOLA FC

IVÁN DE LA PEÑA JR, KARIM L’KOUCHA,

JOAN GRASA › CD GUADALAJARA

JOSE ENRIQUE CARRASCO,

CARLOS MARTÍNEZ i DANI MOLINA ›

XAVI PONS › CD MADRIDEJOS

MANU GONZÁLEZ, ADRIÀ LLEDÓ,

CF POBLA DE MAFUMET

FERRAN COSTA › CE MANRESA (ENTR.)

JOEL LUNA, MARC MUÑOZ i EMILIO

DAN COLL › GIRONA FC B

ARI MARZo, NÚRIA LORENZO i

LUCAS VIÑA › TERRASSA FC

ADRIÀ CASANOVA › CF PERALADA

CLAUDIA MARCOS › CE JÚPITER

ARNAU CAMPENY, ÁLVARO GARCÍA,

POL GÓMEZ, MARC GRANERO i POL

PAULA GERBOLÉS › CD FONTSANTA-

ADRIÀ PRADO, ÉRIC PUJOL,

TARRENCHS › UE FIGUERES

FATJÓ
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MEDICINA

Pàgina coordinada pel
Dr. Carlos Barcons i l'equip mèdic del club

Els Serveis Mèdics en
temps de pandèmia
Pel Dr. alberto ruiz nasarre,
metge dels serveis mèdics del cf damm

C

onclou una temporada 2020/21
plena d’irregularitats i d’alts i
baixos ocasionats de forma
obligatòria per
la pandèmia que
hem viscut. Una temporada complexa per als Serveis Mèdics, que
han hagut d’adaptar-se a les exigències de la realització dels tests
d’antígens, les notificacions sanitàries a la federació, els confinaments
selectius de jugadors i equips, i les
lesions pròpies del nostre esport.
Les dificultats i restriccions que
han patit els cossos tècnics per
poder realitzar una planificació
adequada de la preparació física
de la temporada, juntament amb
l’acumulació de partits en els últims mesos, han propiciat l’aparició de nombroses lesions de tipus
articular i especialment de tipus
muscular, fins i tot en edats més
primerenques del que és habitual.
És cert que una ruptura fibril·lar
de 2 centímetres al recte anterior
a la cuixa d’un infantil o un cadet
no és la fi del món, i molt menys de
la seva vida esportiva, però sí que
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pot suposar més d’un mes de baixa
per a la competició. Si considerem
que li estem notificant aquesta situació a un jugador que ha iniciat
amb una certa normalitat la temporada al mes de març i que, probablement, porta des de març de
2020 desitjant recuperar aquesta
normalitat, la cosa canvia. Als habituals procediments diagnòstics i
terapèutics realitzats pels nostres
Serveis Mèdics s’ha hagut d’afegir una dosi extra de comprensió,

qualitats. Per tant, des d’aquestes
línies, m’agradaria posar en valor
el treball realitzat per tot el cos
tècnic del CF Damm, i en especial
pels membres dels Serveis Mèdics
als quals pertanyo: personal administratiu, informàtic, traumatòlegs,
ecografista, infermera i els indispensables fisioterapeutes que han
acompanyat des de la màxima
proximitat a tots aquells jugadors
i jugadores que han requerit els
seus serveis.

La preparació física d’aquesta temporada s’ha
vist alterada per culpa de la Covid-19 i això ha
provocat més lesions i a una edat més primerenca
Comprendre i donar suport anímicament a
l’esportista en les seves lesions és una part més
a treballar durant el període de recuperació
ànim, confiança i paciència, que en
algun cas han estat més útils que
els ultrasons o la magnetoteràpia.
Recentment he sentit i llegit
en diversos fòrums l’expressió
“posar en valor” com a sinònim de
fer que alguna cosa o algú sigui
més apreciat, ressaltant les seves

Seguim treballant en “buidar la
nostra infermeria” com més aviat
possible amb la ment posada en
l’inici d’una nova temporada carregada d’il·lusió i de reptes per a
tots nosaltres.
Una salutació per a tots i bon
estiu! ●

➀

➁

1. Aitor Roca atén Àlex Serradell en el terreny de joc.
2. Àlex Pauner es dol a l’esquena després d’un xoc contra un rival.
3. El jugador Oriol Alsina acut als Serveis Mèdics.

➂
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CP DAMM

David Gala.

María Arteaga.

L’equip del CP Damm.

Isma Rodríguez i Emilio Sánchez Chamero.

Quadre d'Honor
➔ Campions
Benjamí femení: Valeria García
Aleví femení: María Arteaga
Cadet masculí: David Gala
Junior masculí: Isma Rodríguez i
Emilio Sánchez Chamero

➔ Subcampions
Aleví femení: Paula Ferrán
Cadet femení: María Castañera
María Castañera.

Paula Ferrán.

TYC Premium II
El club Padel10z de Valladolid va acollir el TyC Premium II, una prova que només les millors parelles de cada
categoria tenen el privilegi de jugar cada any. L'accés al certamen s'obté guanyant els tornejos classificatoris
que precedeixen cada TyC Premium. Fins a 15 jugadors del Club de Pàdel Damm van poder participar en l'esdeveniment el passat mes de juny. ●
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Emilio Sánchez Chamero.

Nico Fernández i Manu Pascual.

David Gala.

Nico Fernández.

María Castañera.

CAMPIONAT ABSOLUT
DE MENORS
El cap de setmana del 25 al 27 de juny es va disputar una nova edició del Campionat de Madrid absolut de
menors a les instal·lacions de la Federació Madrilenya de Pàdel, al Parque Deportivo de Puerta de Hierro. El
Club de Pàdel Damm va participar en la gran majoria de les categories obtenint grans resultats. ●

Quadre d'Honor
➔ Campions
Aleví femení: Paula Ferrán
i María Arteaga
Aleví masculí: Nico Fernández
Cadet femení: María Castañera
Cadet masculí: David Gala
Junior masculí: Emilio Sánchez Chamero

➔ Subcampions
Cadet femení: Yraya Carnicero
Paula Ferrán i María Arteaga.

Yraya Carnicero.
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